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 Land Levelingتسوية وتعديل ارض  

 شامهلخطيب االمحاضرة االولى                                                               د بسام الدين 

 مقدمة / 

ى تفي ش ان تسوية االراضي من الموضوعات الهامة وخاصة نحن بحاجة الى استصالح مئات االف من الدونمات     

لحصول سوية لية والصويرة واعالي الخالص وغيرها من المشاريع . تجرى عمليات التانحاء القطر مثل مشروع الرضوان

 ا الىصرفهزائدة ووالتخلص من المياه العلى سطح مالئم للتربة تسهل عليه حركة الماء ويزيد من كفاءة الري السطحي ، 

 ح تحتاج الى عمليات تسوية وتعديل .المبازل .كما ان عملية غسل التربة من االمال

 

 لماذا عملية التسوية والتعديل ؟

 ان اثر االراضي غير المسواة على الناحية االقتصادية كما ياتي :   

 خفض االنتاج الغلب المحاصيل بسبب : -1

 عدم توزيع الماء بالحقل بعمق واحد ،وهذا يخفض نسبة االنبات او عدم االنبات نهائيا . -أ  

 متساوية مما يزيد من نسبة فشل االنبات . بأعماق بالباذرةغدم توزيع البذور المنشورة  -ب  

 كثرة االدغال وخاصة بالمناطق المنخفضة . -ج  

 زيادة احتمال تملح االراضي وخاصة المناطق المرتفعة بالحقول الزراعية . -2

من  ت كبيرةاالراضي المنخفضة بكمياهة وانغمار صعوبة الري / يالقي ري االراضي المرتفعة صهوبة بالغة من ج -3

 لمستوية .راضي االمياه ولمدة طويلة من جهة ثانية وكذلك استعمال كميات مياه كبيرة اضعاف ما يستعمل في في ري اال

،  نتوريةوالزراعة على خطوط ك رشيكلف ري االراضي غبر المسوا مبالغ كبيرة عند اتباع طرق ري وزراعة كال -4

 وهذا يحتاج الى مبالغ اضافية .كذلك استعمال مضخات كبيرة لرفع المياه .

 واة .ير المسغجانبية اخرى تشمل استهالك الوقود والمكائن الزراعية وكفاءة عملها في االراضي  تأثيراتهنالك  -5

 

 بها :يجب على مشرف التسوية والتعديل مالحظة االتي قبل البدء 

 دراسة ظروف االرض ومشاكل التربة . -1

ة المنطقمق التربة ولتحديد ع Soil Profileودراسة مقطع التربة   Soil Surveyاستخدام خارطة مسح التربة  -2

 الخصبة وعمق الماء االرضي والخصائص االخرى .

غلة سابقا النها دم طمرها وخاصة المستسم وع 30الحفاظ قدر االمكان على الطبقة السطحية من التربة والتي عمقها  -3

 تحوي على المواد العضوية والغذائية لنمو النبات .

 

 

 

 تسوية االراضي للري السطحي 

 ويتوقف نجاح،في االرض  تأكاليتطلب الري السطحي ارضا تسير فيها المياه بالتساوي من غير ان تسبب نحرا او      

لها من  لما .  في اي قطاع من االرضا مستمرا ومنتظما لمسافة طوبلة قدر االمكان الري السطحي على ان يكون انحدار

 االرض ومسائل الضرف والزمن الالزم للري . وتأكلكبير على مدى االستفادة من مياه الري  تأثير

 ل .ل الحقكتسوية شاملة ل بأجراءمن الممكن تقليل الخسارة في االرض والمياه ووقت المزارع الى اقصى حد ممكن 

 

 ملية التسوية لهذا النوع من الري البد ان نجد االجابة على السؤالين التاليين :قبل اجراء ع

 السطحي ؟ هل المكان مناسب للري -1

 اي طريقة من طرق الري السطحي سوف تستعمل ؟ -2

  

 االتية : لألسبابتعد عملية التسوية للري السطحي غير اقتصادية 

 عمق التربة السطحية صغير /  -1

 .وهذا يؤدي الى اجالء سطح التربة احجارا ومواد غير مرغوب فيها             

 وعورة وعدم انتظام طوبوغرافية االرض /   -2
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 -300قل تطلب نتوهذا يحكم تكاليف التسوية التي هي غالبا العامل الفاصل في تحضير للري ،واالرض التي            

 للدونم الواحد تعتبر باهظة التكاليف وغير اقتصادية . 3م 400

 االنحدارات الشديدة /   -3

 الرض .لكلما زاد االنحدار قد نصل الى حالة يكون من الصعب فيها ري الري اضافة الى التاكل الشديد       

 عدم وجود وسائل للصرف / -4

 خاصة في االراضي المستوية جدا ومساميتها عالية ومستوى الماء االرضي مرتفع .      

 االراضي ذات الثقوب والشقوق الكبيرة / -5

 الترب الرملية والعضوية يكون معدل غيضها عالي .     

 

 خطوات تحضير االرض للتسوية 

رض ير االتحض بآتيواختيار الطريقة المناسبة ،بعد االستقرار على ان المكان مناسب واقتصادي للري السطحي    

 وكاالتي : للتسوية

 اختيار الوقت / -1

 في االرض ممطر اوان نقوم باستخدام مكائن نقل االتربة في الجو الانه غير اقتصادي بل ومفسد ايضا لقيمة االرض     

 الطينية المبللة ايضا يستحسن ان نقوم بالتسوية في الفصول الجافة .

 تنظيف االرض / -2

ف ية التنظيتم عمليجب حرق بقايا المحاصيل التي قد تكون موجودة اةو االعشاب الطبيعية او تزال جانبا ،ويجب ان ت   

 قبل البدء بعملية ازالة االتربة .

 اختيار وحدات المساحات للتسوية بصورة منفصلة / -3

حقر ة من الوباقل كمي تكاليفباقل  منفصلةيتها بصورة يعد تقسيم االرض حسب خطوط كنتورها الى قطع يمكن تسو    

 والردم خطوة بالغة االهمية .

قطعة  لجة كليبين الشكل ادناه اراض مع خطوط كتنورها وهي ذات طابع مختلف ومتنوع وتحتاج الى تقسيمها لمعا    

 على حدة .ويجب ان نبين االتي :

 ل التقسيمتحسن عمخطوط الكنتور يعني تغير حاد في الميل ويكون من المسمفاجئ في المسافات بين التغير الكبير ال -1 

 على خط تغير الميل كما في حالة الحقل أ و ب .

 ميل ويمكنقصى الاالنحناءات الحادة في خطوط في خطوط الكنتور والمستقيمة تقريبا تشير الى تغير هام في اتجاه ا -2

تجاه اطوط حرث كنتورية ذات ميل وريها بالري الكنتوري اي على ري مثل هذه المساحة كقطعة واحدة بواسطة خ

 مع ميل لسريان الماء ، ان تقسيم الحقول عند االنحناء مرغوب فيه ايضا ) ج و د( .خطوط الكنتور 

ار او د االنحداما انه شدي لألرض الطبيعيخطوط الكنتور القريبة من بعض جدا او متباعدة تعني ان متوسط الميل  -3

اقل في  كبر اوسط جدا لدرجة ال تجعل االرض صالحة للري لدرجة كافية  .ويجب في هذه الحالة تسويتها على ميل امنب

 مثل هذه الحاالت سوف نحتاج الى اقل كمية من التسوية ،الحقول )ه ، و ، ل ، س ( .

ه د يفشل معحة الى افية غير منتظمعدم االنتظام الشديد في المسافات بين خطوط الكنتور واتجاهها يبين ان الطوبوغر -4

 عمل التقسيم بنجاح، ومثل هذه المساحات توضع جانبا لتسويتها كوحدات مستقلة  .

بنفقات  ها االاالرض ذات الخطوط الكنتورية الشديدة التعرج جدا والقريبة جدا من بعض تمثل ارضا اليمكن تسويت -5

 .باهظة لهذا السبب يعتبر الري السطحي غير مناسب 

 ان نعطيه هم يجنوعلى اية حال بينما يعتمد التقسيم الى قطع على نظام وشكل الخطوط الكنتورية اال انه يوجد عامل م

نتظمة من ير المغعناية خاصة اال وهو االحتفاظ بان تكون القطع مستطيلة او مربعة الشكل اذ ان الحقول ذات االشكال 

 نا ، في نفس الوقت يجب ان نعطي عناية للصرف السطحي .الصعب ريها وزراعتها ويجب تجنبها ما استطع

سافة ماقل  سيم ند التقنأخذ في االعتبار عان تكاليف نقل االتربة يتناسب غالبا مع طول مسافة النقل ولذا من الضروري ان 

ين ك توازن بهنال ننقل ممكنة للوصول الى احسن تسوية من الناحية االقتصادية ، وعادة يفضل في اختيار التقسيم ان يكو

 كميات الحفر والردم في اكبر عدد ممكن من القطع.
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